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<OSra missionens /jræsidenislcab

Kære søskende!

Adskillige gange i den sidste måned har jeg fået stillet dette

spørgsmål: »Er det tilladt at drikke Kaffe-Hag, den koffeinfri

kaffe?«

Svaret er »nej«, af følgende grunde:

l.Hvis man læser det fine tryk på indpakningen, viser det

sig, at denne kaffe ikke er koffeinfri.

2. Man sætter et dårligt eksempel for andre, fordi ingen kan

vide, om del er rigtig kaffe eller ikke, og Herren har bedt

os om at undgå selve synet af det dårlige.

3. Vi lægger altfor stor betydning i værdien eller glæden ved

en så lille ting. Vi tillader disse små, ubetydelige vaner at

berøve os vor vilje til at sætte Herrens værk over vore per-

sonlige ønsker. Heri ligger det skadelige i mange små, ube-

tydelige vaner hos de enkelte mennesker.

Lad os bruge nogle få minutter til at gennemgå to ting:

l.Hvad forlanger Herren af os, for så vidt det angår at

leve anderledes end andre folk, eller hvad kræves der,

at vi skal opgive, for at efterleve evangeliets plan?

2. Hvilke velsignelser vil vi få ved at efterleve evangeliets

plan?

Lad os nu lave en liste over hver af disse ting og så enkelt-

vis afgøre, hvilken liste der er af største værdi.

Ting vi må opgive:

1. Spiritus.

2. Tobak.

3. Kaffe.

4. Te.

5. Umoral.

0. Uærlighed — Løgn — Bedrag.

7. Egenkærlighed på bekostning af andre.

8. Sladder — sand eller falsk.

9. 10 pet. af vor indtægt.

10. To måltider om måneden og udgifterne til dem.

11. Andre små beløb, som vi selv ønsker det.

12. Vanhelligelse af Herrens dag.

Velsignelser vi modtager:

1. Bedre helbred.

2. De fleste medlemmer er enige om, at selv efter at de
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har betalt tiende og andre ydelser, sparer de penge på
bekostning af spiritus og tobak.

3. Fred i sindet.

4. Adgang til (nids rige.

5. Den Helligånds Gave.

6. Mange lejligheder til personlig udvikling.

7. Lykke ved al tjene sine medmennesker.
8. Kundskab om Gud og et vidnesbyrd om hans eksistens

og personlighed.

9. Kundskab om og påskønnelse af livet og dets formål.

10. Visheden om livet efter døden.

11. Lejlighed til at ophøje os selv og vor familie i Guds
eclestiale rige — »det evige livs« velsignelse.

12. At fortsætte vort familie-slægtskab gennem evigheden.

13. Det privilegium at blive ledet ved en Guds Profet.

14. Præstedømmets velsignelser.

15. Visheden om okonomisk sikkerhed.

16. Visdom og kundskab -- endog angående skjulte skatte.

Til denne liste kunne føjes hundreder af andre velsignelser,

som kommer til os hver dag i vort liv og vil fortsætte gennem
al evigbed.

Hvorfor lægger vi så stor betydning i de ubetydelige små
»må ikke«, som Herren har givet os? Hvorfor ser vi bestandig

efter undskyldninger eller prøver at undslippe disse uvæsent-

lige ting? Hvorfor I illader vi disse små ting at berøve os de

store velsignelser vi kunne nyde, hvis blot vi ville være lydige

mod Herrens røst?

Jeg bevidner for Dem med hver fiber i min sjæl, at Jesu

Kristi evangelium, som De har modtaget, er Guds kraft til

frelse for alle dem, der tror og adlyder.

Guds rige er udstrakt over hele jorden - det trænger til

Deres hjælp og oprigtige hengivenhed. Ligeledes, og i endnu

højere grad, trænger vi til det.

Lad liver enkelt af os i dag beslutte, at vi vil ophore med at

diskutere, men i tro følge vor Frelsers lærdomme og gennem
omhyggelig selvanalyse forbedre vor opførsel øg derved vort

eksempel og vort arbejde i hans store værk, og ban vil til

gengæld velsigne os langt over vore største forventninger.

Deres hengivne

Levi B. Thorup, missionspræsident.
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/ Il Lcinediens SPØRGSMÅL

Af Joseph Fielding Smith, præsident for De Tolv Apostles Råd

Er børn født i synd?

Spørgsmål:

Under en diskussion med en

herre af en anden tro udtalte

denne herre, at et barn fødes i

synd. At avling af et barn selv i

et lovligt ægteskab er en synd.

Naturligvis har jeg lært anderle-

des og fremsatte vore lærdomme
om Adams og Evas arvesynd og

sluttede: »Så vidt jeg ved, er der

ikke noget skriftsted i Bihelen,

som siger, at et barn, som er født

i lovligt ægteskab, er født i synd

og således gør barnet skyldig i

synd.« Denne person viste mig en

udtalelse i Salm. 51 :7, hvor der

står: »Se, jeg er født i misger-

ning, min moder undfanged mig
i synd.«

Jeg har studeret skriften, har

læst utallige andre steder i litte-

raturen, som styrkede mit vidnes-

byrd med hensyn til arvesynden,

men jeg kan ikke forklare Davids

udtalelse i dette skriftsted, da han

var den yngste af adskillige børn.

Flere ikke-medlemmer venter på,

at jeg skal bevise, at jeg har ret.

Jeg har tilfredsstillet dem med
hensyn til vor tro angående ar-

vesynden. De henviser også til

den kendsgerning, at det var en

jødisk tro, at kvinden måtte gen-

nemgå en renselsesperiode og ce-

remoni efter en barnefødsel, og

hvis det ikke er synd, hvorfor var

det da nødvendigt med denne
renselse?

Svar:

Lige meget hvad David sagde,

var han ikke født i synd. Åb-

ningsversene i denne salme giver

os nøglen til meningen med Da-

vids bemærkning, de lyder som
følger

:

»Gud vær mig nådig efter din

miskundhed, udslet mine over-

trædelser efter din store barm-

hjertighed, tvæt mig fuldkommen
ren for min skyld og rens mig for

min synd!

Mine overtrædelser kender jeg

jo, min synd står mig altid for

øje.

Mod dig har jeg syndet, mod
dig alene, og gjort, hvad i dine

øjne er ondt, at du må få ret, når

du taler, stå ren, når du døm-
mer.

Se, jeg er fodt i misgerning,

min moder undfanged mig i

synd.«

Midt i sin sorg, fordi han over-

trådte den moralske lov, må han

have følt sin synd dybt og derfor

udtalt sig på denne måde, men
det gør ikke den udtalelse sand,
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at hans forældre var skyldige i

synd, og at han var delagtig i den

fra sin fodsel. Lad os også erin-

dre, at David kun talte for og af

sig selv, og at hans ord ikke ret-

færdigvis kan være universelt

gyldige.

Små horn er ikke fodt i synd,

når deres forældre er lovlig gift.

Den forste befaling til Adam var,

at han og Eva skulle blive frugt-

hare og mangfoldige og opfylde

jorden. Efter syndfloden blev den

samme befaling gentaget og kræ-

vet af Noa og hans efterkomme-

re. At erklære, at born fodt i lov-

ligt ægteskab kom til verden gen-

nem en syndefuld handling, er at

gøre vor Evige Fader skyldig i at

en synd skulle begås, derved ville

han være medskyldig i synden.

Vi læser, at vor Evige Fader er

letfærdig, han kan ikke lyve og

hans ord er tro og sande. Derfor

er det i modstrid med alt, hvad
der er åbenbaret, at vor Fader

skulle befale sine born, at de

skulle begå en synd ved at brin-

ge born ind i verden, og De har

ret, når De siger, at der er ikke

noget skriftsted, der understotter

denne påstand.

Det er en falsk lærdom, som er

fremherskende i verden, at born

skal renses fra arvesynden. De,

som herer folk en sådan lære, for-

står ikke naturen af Jesu Kristi

forsoning. Adam og Eva bragte

(loden ind i verden ved at nyde
t\m frugt, som var forbudt, denne
handling bragte døden over dem,

og deres efterkommere arvede dø-

den, så at vi alle en gang må do.

At gengive menneskeheden livet,

igen at forene ånden med legemet

og således forsone for Adams
overtrædelse, var Jesu Kristi mis-

sion. Han kom og betalte denne

gæld, og gennem sit offer på kor-

set har han forlost alle fra døden
og har givet dem opstandelsens

gave. Adams efterkommere er ik-

ke på nogensomhelst måde un-

derkastet arvesynden, og der kræ-

ves ikke nogen handling af dem
for al rense dem fra en sådan

synd.

Herren har på en meget positiv

måde belært os om, at små born

ikke er under straf for .nogen

synd. Selv om deres forældre

skulle være skyldige, pålægger

det ikke barnets sjæl nogen synd.

Det er en evig lov, at et menne-
ske skal straffes for sine egne

synder og ikke for andres over-

trædelser, selv om det skulle væ-

re et barns forældre. Da de små
born blev bragt til Herren for at

blive velsignet, forsogte disciple-

ne at forhindre det, men Frelse-

ren irettesatte dem, idet han sag-

de:

»Lad de små børn være; I må
ikke forhindre dem i at komme
til mig; thi himmeriget hører så-

danne til.« (Matt. 19:14).

Og atter:

»Sandelig siger jeg eder: hvis

I ikke vender om og bliver som
børn, kommer I slet ikke ind i

himmeriget.

Den, der altså vil ydmyge sig og

blive som delle barn, han er den

største i himmeriget.

Og den, der tager imod et så-

dant barn for mit navns skyld, ta-

ger imod mig.

Men den, der forarger en af dis-

se små, som tror på ung, ham var

det bedre, at der var hængt en

møllesten om hans hals, og han

var sænket i haveis dyb.« (Matt.

18:3—6).
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Disse skriftsteder, citeret fra

Mattæus-Evangeliet, viser på ef-

tertrykkelig måde, at små børn

ikke er under nogen synd. Her-

ren gjorde dette ganske klart i en

åbenbaring til Kirken, givet den

6. maj 1838 i Kirtland, Ohio. Den
lyder som følger:

»Hver menneskeånd var uskyl-

dig i begyndelsen, og da Gud hav-

de forløst mennesket fra faldet,

blev menneskene i den spæde al-

der atter uskyldige for Gud.« (L.

&• P. 93:38).

Og vi har Herrens ord som føl-

ger :

»Små børn kan ikke omvende
sig, hvorfor det er en skrækkelig

ugudelighed at fornægte Guds re-

ne barmhjertighed mod dem; thi

de er alle levendegjort i ham ved

hans nåde.

Og den, som siger, at små børn

behøver dåb, fornægter Kristi

barmhjertighed og tilsidesætter

hans forsoning og hans forløs-

nings kraft.

Ve sådanne, thi de står i fare

for død, helvede og evig pine. Jeg

taler frimodigt, Gud har befalet

mig det. Lyt dertil og giv agt, el-

lers skal det stå imod dig for Kri-

sti domstol.« (Moroni 8:19-21).

Med hensyn til skikken i Isra-

el med mødres renselse, når bør-

nene var født, og ofring af duer,

må det erindres, at dette var en

del af den lov, der var givet til

Moses. Det var mere en skik, der

var indfort af sanitære grunde,

ikke renselse af modrene, fordi

der var begået en synd. Opmærk-
somheden henledes på den kends-

gerning, at denne skik var i over-

ensstemmelse med mange andre

ceremonier, som hørte til Mose
Lov, som det berettes i 2. og 3.

Mosebog. Disse skikke, som f.eks.

»renselse« af en moder, eksistere-

de ikke før Mose tid og ophørte,

da Kristus fuldbyrdede loven. Vi

har aldrig i vore dage fået befa-

ling om at genoplive dem.

»Men se, jeg siger jer, at små
børn er forløst fra verdens be-

gyndelse gennem min Enbårne.

Derfor kan de ikke synde; thi

Satan har ikke fået magt til at fri-

ste små børn, førend de begyn-

der at blive ansvarlige for mig.«

(L. & P. 29:46-47).

Joseph Fielding Smith.
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CDel QlU^UsL ræsteeLmtne

Enhver, som holder det mel-

kisedekske præstedomme, har

hade et særligt privilegium og en

højtidelig pligt hvad Kirkens sto-

re missionærprogram angår.

Som repræsentanter for Herren
- som brødre, der har modtaget

et hverv fra ham til at handle i

hans navn til menneskenes frelse

- hvad er så vor missionær-for-

pligtelse? Er vore præstedøms-

kvorums så organiserede og så

fuldt udbyggede og arrangerede,

så de sætter os i stand til og op-

muntrer os til at opfylde vore

missionæropgaver?

Det er velkendt, at ethvert med-
lem af Kirken, gammel eller ung,

mand eller kvinde, bærer af præ-

stedømmet eller ej, har pligt til at

prædike evangeliet og prove at

bringe andre ind i Kirken.

». . . det tilkommer enhver, der er

blevet advaret, at advare sin næ-
ste.« (L. & P. 88 :81).

I dåbens vande påtager enhver

ny omvendt sig en kontraktmæs-
sig forpligtelse til at gøre visse

ting som forspil til modtagelsen

af Herrens velsignelser. Hvad
missionærarbejde angår stiller

dåbspagtens ordlyd som en betin-

gelse: /...stå som Guds vidner

til alle tider, i alle ting og på alle

steder, hvor I skulle befinde jer,

ja til doden, så I kan blive forlost

af Gud og blive regnet til dem,

der horer til <\vn første opstan-

delse, så I må have det evige liv.«

(Mosiah 18 :9).

Præsident David O. McKay fo-

reslog fornylig på en generalkon-

ference, at hvert medlem af Kir-

ken skulle skaffe et nyt medlem i

Kirken hvert år.

Et sådant forsøg på missionær-

arbejde kræver ikke nogen speci-

el kaldelse, indsættelse eller be-

skikkelse. Kirkens medlemmer
har automatisk pligt til at fortæl-

le om gengivelsens budskab til

andre.

Kirkens medlemmer kan ud-

mærket invitere deres venner,

som ikke er medlemmer, til mid-

dag eller anden selskabelighed i

deres hjem og så belære dem om
evangeliet. En udmærket gavnlig

ting er at læse Mormons Bog sam-

men med ikke-medlemmer. I to-

get og i bussen, på arbejde eller

på sportspladsen, i foreninger

og selskabelige sammenkomster,
hjemme og ude, »på alle steder,

hvor I skulle befinde jer«, bør de,

som har et vidnesbyrd om evan-

geliet, benytte enhver gunstig lej-

lighed til at fortælle historien om
Joseph Smith og gengivelsen og

forklare de grundlæggende prin-

cipper i frelsesplanen.

Fordi de er døbte medlemmer
af Kirken bar bærere af præste-

dømmet denne stående pligt til at

udfore missionærarbejde på en

uofficiel måde og uden særlig

kaldelse. Men desuden har de,

fordi de holder præstedømmet og

er repræsentanter for Herren, en

særlig forpligtelse hvad angår
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Kirkens officielle, organiserede

missionærarbejde.

Præstedømmet er Guds magt og

myndighed tildelt mennesket på
jorden for at kunne handle i alle

ting til menneskenes frelse. Hvad
ikke-medlemmer af Kirken angår,

er en af de første ting, der må
ske for at lede dem til frelse, at

prædike evangeliet for dem. Og
Kirkens organiserede missionær-

arbejde udføres af præstedøms-

organisationerne.

Joseph Smith udtalte, da han

talte om Kirkens funktionærers

pligter i deres respektive kaldel-

ser: »Efter alt, hvad der er blevet

sagt, er den største og vigtigste

pligt at prædike evangeliet.« —
(Kirkens Historie, Vol. 2, p. 478).

På nuværende tidspunkt udfø-

res dette organiserede missionær-

arbejde hovedsageligt gennem
stavsmissioner og fremmede mis-

sioner. Distrikter med fuldtids-

missionærer har også missionær-

programmer, som er analoge med
dem, der udføres i stavene.

Og hvor passer præstedøms-

kvorums så ind i dette store mis-

sionærprogram? Og hvad skal de

gøre for at fremme et virknings-

fuldt og strålende resultat?

Blandt andet bør hvert melkise-

dekske præstedøms-kvorum
ældste, halvfjerds og højpræst -

have et fastlagt, velorganiseret

program, der i hvert fald dækker
følgende områder:

1. Træne kvoriims-medlemmer
til effektiv tjeneste i stavs-

o(i fremmede missioner.

En del af det sædvanlige kvo-

rum-program er at studere evan-

geliet. Alle kvorums-medlemmer
bør deltage i de regelmæssige

præstedom skiasser. Regelmæssigt

tilbagevendende klasser for æld-

ster og deres hustruer på hver-

dagsaftener bør afholdes. Kvo-

rum'erne bør sørge for, at deres

medlemmer læser Mormons Bog
og Kirkens øvrige standardvær-

ker. Husmoder bør afholdes i

passive medlemmers hjem som
del af præstedømmets reaktivi-

tets-program. Som biprodukt af

disse møder vil de, som leder

dem, få erfaring i missionærar-

bejde.

2. Skaffe arbejdere i vingården.

Ældster, halvfjerds og højpræ-

ster, som er værdige og kvalifice-

rede og hvis omstændigheder til-

lader det, skulle tjene som missio-

nærer både hjemme og ude. Som
en stående regel håbes det, at en-

hver værdig og kvalificeret ung

ældste kan få det privilegium at

udføre missionærarbejde. Ældre
brødre kan kaldes sammen med
deres hustruer, idet de går ud

sammen for at prædike evangeli-

et og også for at undervise nye

omvendte i små grene i, hvorle-

des Kirkens program virker.

3. Skaffe økonomisk hjælp, hvor

det behøves.

Heldigvis kan de fleste perso-

ner eller deres familie bære de

økonomiske byrder ved missio-

nærarbejdet. Det skulle de altid

gøre, hvis det på nogen måde er

muligt. Missionærer og deres fa-

milie bør have lejlighed til at ofre

af deres midler for at opbygge ri-

get. Men der findes naturligvis

tilfælde, hvor nogle personer be-

høver hjælp. Dette kan om nød-

vendigt skaffes gennem præste-

doms-kvorums.
Ethvert melkisedekske præste-

døms-kvorum bor have et aktivt

missionærfond. Gennem projek-
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ter, eller gaver, eller hvad der el-

lers er passende, burde kvorum'
erne skaffe midler og anvende
pengene til missionærarbejde.

4. Påtage sig et projekt for at

skabe en missionærånd og

forslåelse af arbejdet blandt

de øvrige medlemmer i gre-

nen.

Man bor opmuntre de enkelte

familier til at påbegynde en op-

sparing for at kunne understotte

deres medlemmer i missionsmar-

ken.

Man bor opmuntre kvorums-

medlemmer og andre til i deres

familiebønner ofte at bede om, at

deres sonner må gå på mission,

når den tid kommer. Man bør

stotte deres afskedsfester for mis-

sionærerne. Tale om missionær-

emner fra tid til anden ved Kir-

kens moder. Soge at indpode i al-

le medlemmers hjerte, og specielt

hos dem, der er under missionær-

alderen, den foleise, at det er en

pligt at udfore missionærarbejde,

hvad der påhviler enhver bærer
af præstedømmet.

5. Hjælpe de nye medlemmer
af Kirken i fællesskabet.

Dette er et meget betydnings-

fuldt og vigtigt program. Nye
medlemmer må bydes velkommen
og bor have arbejde at udfore i

de forskellige organisationer. En-

hver bør føle det som sin pligt at

lægge armen om de nye medlem-
mer og få deres indtræden i Kir-

ken og dens forskellige organisa-

tioner til at gå så gnidningsløst

og lykkeligt som muligt.

(i. Aktivt at stolte dem, der er

på mission.

Skrive breve. Sende pengega-

ver. Skaffe henvisningsnavne til

brug i missionærarbejdet. Sørge

for, at dåbsbassinet er til rådig-

hed, når som helst der er brug

for det.

(Fra Improvemenl Era)

INDSAT
Den 19. februar er ældste Stanley Hansen

blevet kaldet som omrejsende ældste i den

danske mission.

Ældste Hansen er født den 23. november
1938 i Logan, Utah, som søn af Mr. og Mrs.

Eldon Hansen, og har senere boet i Weston,

Idaho. Han har taget eksamen fra West Side

Higbsehool, Dayton, Idaho, og har frekvente-

ret Kirkens Seminarium der.

Ældste Hansen ankom til Danmark i\vn IT), marts 1959 og har ar-

bejdet i Kobenbavn, Aalborg og Aarhus, indtil ban blev kaldet til

sit nuværende kald.

Vi beder Gud velsigne addste Hansen i det ansvarsfulde kald, der

nu er pålagt ham.
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MIT TEMPEL I v_ alijovnien

Den 23. januar bekendtgjorde Præsident David 0. McKay på et

møde for præsidentskaberne i de 19 stave og den nordlige californiske

mission, at det var vedtaget at bygge et tempel på en grund i Oakland,

California, der var købt til dette formål i 1942.

Præsident McKay foretog rejsen pr. fly fra Salt Lake City til flyve-

pladsen i San Francisco, hvor mødet skulle afholdes i Hilton Inn,

umiddelbart ved flyvepladsen. Præsidentens flyvemaskine landede

kl. 11.50, og han blev straks ført til hotellet, hvor omkring 60 ledere

ventede på hans vigtige meddelelse.

Præsident McKay medbragte en skitse af det nye tempel for at

kunne vise det til de forsamlede medlemmer af præsidentskaberne.
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Efter at have fået stavspræsidentskabernes godkendelse holdt præsi-

dent McKay en pressekonference, hvor meddelelsen om det nye tempel
blev fremsat for offentligheden.

Oakland Templet, det 13. af Kirkens nuværende templer, vil komme
til at ligge på en grund, som allerede er blevet indviet som tempel-

grund. Siden købet i 1942 har den heddet »Tempel-Hojen« og er af

beboerne i området kendt som »Mormon-Højen«. Den ligger i den
nordostlige del af Oakland.

Templet vil blive hygget på højdedraget med en storslået udsigt

over San Francisco-Bugten. Når vejret er klart, vil man fra Templet
kunne se hele Oakland, San Francisco, den berømte hro »Golden
Gate« og San Francisco-Bugten.

Tegningen til Templet, således som Præsident McKay foreviste den,

viste en bygning i moderne stil med et enkelt spir på det centrale tårn.

På toppen af spiret vil der blive et fakkellignende sømærke, som vil

kaste en lang lysstråle op mod himlen om natten.

Templet er tegnet af Harold W. Burton, Kirkens arkitekt, efter op-

gave af Wendell B. Mendenhall, formand for Kirkens Byggekomité.

Bygningen af Templet vil blive ledet af komiteen.

Efter planen vil Templet blive af en størrelse, der svarer til det

ordinance-arhejde, der kan udfores i Los Angeles Templet eller Salt

Lake Templet.

Der er endnu ikke fastsat nogen dato for byggeriets begyndelse, men
det ventes, at arbejdet vil blive påbegyndt, så snart arbejdsplaner og

specifikationer er udarbejdet.

Templet vil betjene ca. 100.000 medlemmer i det nordlige Califor-

nien, det vestlige Nevada og det sydlige Oregon.

Det var Præsident Heber .T. Grant, der ved april-konferencen i 1943

bekendtgjorde:

»Jeg er lykkelig ved at kunne fortælle, at vi har købt en ny tempel-

grund i Oakland .... Der vil vi til rette lid bygge et vidunderligt

tempel.«

Opførelsen af denne hellige bygning vil efterkomme et længe følt

behov for de af Kirkens medlemmer, der bor i dette område.

(Fra Deseret Navs).

*
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Fltv. missionspræsideot

ALMA E. PETERSEN
død

Fra Amerika er kommet med-
delelse om, at tidligere missions-

præsident i den danske mission,

Alma L. Petersen, efter længere

tids sygdom er afgået ved døden

onsdag den 22. februar i sit hjem

i Ogden, Utah.

Alma L. Petersen vil være
kendt af mange danske søsken-

de fra sin missionspræsidenttid,

idet han to gange har været mis-

sionspræsident for den danske

mission, først i årene 1934 til

1937 og derefter fra 1946 til 1949.

Alma L. Petersen var født den

12. februar 1878 i Huntsville,

Utah, som søn af Soren Lind Pe-

tersen og hustru Ellen Louise

Petersen, og blev således 83 år

gammel. Den 15. april 1903 vie-

des han i Salt Lake Templet til Eliza Ashade.

Han har altid været meget aktiv i Kirken, har i årenes løb været

i biskoprådet i Huntsville, Weber County, og Ogden 18. Ward, og har

været biskop for Ogden 5. Ward og medlem af Weber Stakes Højråd.

Han var medlem af foreningen »The Sons of the Utah Pioneers« og af

det første byråd i Huntsville. Sammen med sin broder Joseph L. Pe-

tersen, som i årene 1926 til 1929 var missionspræsident i den danske

mission, drev han i mange år forretningen Petersen Brothers Mer-

cantile Co. i Huntsville. Han flyttede til Ogden i 1913, hvor han ar-

bejdede i herreekviperingsbranehen, indtil han trak sig tilbage i 1949.

Alma L. Petersen efterleves af sin hustru, søster Eliza A. Petersen,

datteren Lillian N. Petersen, sønnen, dr. A. Le Moyne Petersen, og af

seks børnebørn, endvidere af sin broder, Joseph L. Petersen og en sø-

ster, Mrs. Olga Wilcox, Ogden.

Præsident Petersens begravelse fandt sted lørdag den 25. februar.

Vi udtrykker vor inderligste deltagelse med de efterladte, og ud-

taler et >>Æret være præsident Alma L. Petersens minde!«
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REFERAT FRA vinierkotijerencerne

Vinterkonferencerne blev afholdt til følgende tider i de forskellige

distrikter:

Aalborg distrikt 21. og 22. januar

Randers distrikt 28. og 29. januar

Aarhus distrikt 4. og 5. februar

Esbjerg distrikt 11. og 12. februar

Odense distrikt 18. og 19. februar

Kobenhavn distrikt 25. og 20. februar

Af pladshensyn kan vi desværre ikke mere bringe referater fra de

enkelte distrikter, men da programmet ved konferencerne er det sam-

me i hvert distrikt, giver vi hermed en samlet oversigt over dem.

Emnet for konferencerne var: Fremad mod et bedre liv.

Lørdag aften afholdtes koncert med korsang, afvekslende med andre

musik- og sangnumre. Efter koncerten opfortes et såkaldt »Road

Show«, forfattet af søster Florence R. Thorup, med deltagelse af lokale

søskende og akkompagneret af søster Thorup. Forud for opførelsen

af dette »Road Show« forklarede missionspræsident Levi R. Thorup,

hvad et Road Show er, og at der ved G.U.F.-Stævnet til sommer vil

blive en konkurrence mellem distrikterne om det bedste Road Show,

forfattet og spillet af lokale medlemmer.

Efter opforeisen af dette Road Show, hvis titel var »Den kinesiske

vaskemand«, og som vakte stor jubel og munterhed, opførte præsident

Thorup med assistance af lokale brodre en lille sketch, »Spøgelses-

toget«.

Efter underholdningen var der salg af forfriskninger.

Søndag morgen kl. 9 afholdtes præstedomsmode, hvor følgende em-

ner blev behandlet af lokale brødre: »Evangeliets indflydelse i mit

liv«, »Belønningen for præstedomstjeneste«, »Præstedømmet, vejen til

et bedre liv«, »Glæde gennem tjeneste«, »Mod til at leve rigtigt«, »Mo-

ralsk renhed« og »Ungdommen som fremtidens ledere«. Derefter talte

medlemmer af distriktspræsidentskaberne og missionspræsidentskabet.

Samtidig havde Kvindelig Hjælpeforening møde for søstrene. Der

fremførtes en »Hyldest til Kvindelig Hjælpeforening«:, hvor 11 søstre
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fra de forskellige grene i distriktet hver gav deres bidrag. Ind imellem
sang Kvindelig Hjælpeforenings sangkor. Derefter talte et medlem af

den nye Hovedbestyrelse, i Område I søster Jane Rudholt og i Område
II søster Sara Dressø, hvorefter søster Florence B. Thorup på dansk
holdt en tale, der er gengivet andetsteds i dette nummer af Stjernen.

Til slut talte en missionær som repræsentant for præstedømmet.

Kl. 10.30 afholdtes konferencens formiddagsmøde. Efter den sædvan-
lige indledning med sang, bøn og sang blev Kirkens autoriteter opret-

holdt ved 2. rådgiver i missionspræsidentskabet, præsident Lloyd B.

Larsen.

Vi hørte derefter fire taler, »Forberedelse til tempelægteskab«, først

ved en ung kvinde og dernæst ved en ung mand, »Et ideelt familieliv«

og »Egenskaberne hos en god næste«. Imellem talerne var der sang-

eller musiknumre ved lokale søskende.

Tilslut talte missionspræsident Thorup om betydningen af tempel-

arbejdet og opfordrede indtrængende søskende til at rejse til templet

for at udføre arbejde for sig selv og deres afdøde slægtninge.

Kl. 15 afholdtes lederskabsmøde, hvor de nye hovedbestyrelser mod-
tes med deres respektive organisationer for at give råd, instruktioner

og vejledning og drøfte eventuelle problemer.

Det afsluttende møde afholdtes kl. 17. Første taler var distrikts-

præsidenten i det pågældende distrikt, derefter talte præsident Lloyd

B. Larsen. Søster Florence B. Thorup talte om hjemmets betydning,

og til sidst talte præsident Thorup. Imellem talerne var der sang- eller

musiknumre.

I alle distrikter var der overvældende mange tilstede ved alle mø-
der, langt flere end ved nogen tidligere konference. Man kan allerede

se, hvorledes Kirkens nye missionærprogram har fået Kirken til at

vokse.

Desværre måtte vi undvære 1. rådgiver i missionspræsidentskabet,

præsident Otto Møller, som på grund af sygdom ikke var i stand til

at overvære konferencerne. Vi sender alle gennem disse linier præsi-

dent Møller vore hjerteligste hilsener og bedste ønsker om en snarlig

god bedring; vi savnede Dem!
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Når genealogiske skemaer kommer retur

Vi fortsætter gennemgangen af de sedler, der kan være heftet ved
skemaer, der kommer retur efter at være sendt til Amerika.

Hvis hustruen på et skema har været gift flere gange, kan skemaet

komme tilbage med følgende seddel påheftet:

24. Indicate which is the firs), second, etc, husband of the wife by placing the number
to the left of the given name, followed by the marriage date, if known.

Oversættelse:

24. Anfor, hvem der er den forste, anden o. s. v. ægtemand til hustruen ved at skrive

nummeret til venstre for navnet, efterfulgt af vielsesdatoen, hvis den kendes.

Vi kan til ovenstående tilføje, at det samme gælder, hvis det er

ægtemanden, der har været gift flere gange.

Hvis slægtskabsgraden ikke er anført, kan skemaerne komme til-

bage med følgende seddel:

9. DEFINITE RELATIONSHIP

A. A definite degree of relafionship must be established between the Family Rep-
resentative and the husband or wife listed on a family group sheef in the following

instances:

1. On sheets which represent »families now living«, or which represent families »where
the majority of the children were born after 1860. It is possible that immediate
descendants may join the Church and wish to initiale the ordinance work for their

relatives«. (Handbook p. 88).

2. On sheets based on information gathered from printed genealogies unless there is

overwhelming evidence that the printed genealogy or history is a record of his

people. (Such a conclusion could be based on the faet that while the surname in

the compilation is identical with that of the family, whose records are being traced

through the printed source, it is also a most unusual or uncommon one, and that

there is a similar locality origin of the families.) (Handbook p. 89).

3. On sheets representing Scandinavian lineage. With the commonness of given names,
together with the use of a patronymic in lieu of a fixed surname in Scandinavian
records, identification without the aid of relationship is difficult, and sometimes
impossible to determine. (Handbook p. 88).

4. On sheets representing families whose names have been gathered from parishes
or localities in Wales and Monmonthshire, unless the name concerned is an
established surname. (Handbook p. 88).

5. On sheets based on records from the New England States. This is necessary because
80 per cent or more of this work has been completed. (Handbook p. 88).

6. On sheets based on New York, Pennsylvania and New Jersey, Dutch records.

»Because of the many difficulties encountered in the compilation of these genea-
logies.« (Handbook p. 90).

7. On sheets based on records from the Netherlands. (Handbook p. 88). Since these
records are very complete, relationship can be established in almost every case.

B. A direct line relafionship must be established between the family representalion

and the husband and wife listed on a family group sheef in the following instances:

1. On sheets based on sources prior to 1538 or the earliest date of existing parish

registers of the locality concerned.
2. On sheets based on early British Isles, pedigrees and other such sources as the

Visitation Pedigrees, Feet of Fine, Inquisition Post Mortern; Chancery Proceedings;

Manor Court Rolls; Probate Records; the publication of Debbetl, Burke and others

concerning families of Peerage and landed gentry. (Because most of these records

have been previously submitted, are not complete, and also because they conlain

only approximated information, v/hich may differ from book to book, considerable
time and labor is required which is not justified on records where direct relation

has not been established).
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Oversættelse:

9. BESTEMT SLÆGTSKABSFORHOLD

A. Et bestemt slægtskabsforhold må fastslås mellem familie-repræsentanten og manden
eller hustruen på et familiegruppeskema i folgende tilfælde:

1. På skemaer, der repræsenterer »nulevende familier«, eller som repræsenterer fami-

lier, »hvor hovedparten af børnene er fodt efter 1860. Det er muligt, at direkte

efterkommere kan slutte sig til Kirken og onske at påbegynde ordinancearbejdet
for deres slægtninge.« (Håndbog, side 88).

2. På skemaer, der er baseret på oplysninger fra trykte stamboger, med mindre der er

overvejende sandsynlighed for, at den trykte stambog eller historie er en opteg-
nelse over vedkommendes slægt. (En sådan slutning kan f. eks. være baseret på
den kendsgerning, at samtidig med at efternavnet i bogen er identisk med den
families, hvis optegnelser findes gennem den trykte kilde, er det også et meget
usædvanligt eller ualmindeligt navn, og at familierne stammer fra samme sted).

(Håndbog, side 89).

3. På skemaer, der repræsenterer skandinaviske slægter. På grund af de almindelige
fornavne, samtidig med brugen af et familienavn i stedet for et bestemt efternavn
i skandinaviske optegnelser, er identifikation vanskelig og sommetider umulig at

fastslå uden ved hjælp af slægtsskabsgraden. (Håndbog, side 88).

4. På skemaer, der repræsenterer familier, hvis navn er blevet samlet fra sogne eller

andre områder i Wales og Monmonthshire, med mindre det pågældende navn er et

fastslået navn. (Håndbog, side 88).

5. På skemaer, der er baseret på optegnelser fra New England Staterne. Dette er nød-
vendigt, fordi 80 °/o eller mere af dette arbejde er udfort. (Håndbog, side 88).

6. På skemaer, der er baseret på optegnelser fra New York, Pennsylvania og New
Jersey, »På grund af de mange vanskeligheder, der er forbundet med indsamlingen
af disse slægtsoptegnelser«. (Håndbog, side 90).

7. På skemaer, baseret på optegnelser fra Holland (Håndbog, side 88). Da disse opteg-
nelser er meget komplette, kan slægtskabsforholdet fastslås i næsfen alle tilfælde.

B. Slægtskabsforhold i direkte linie må fastslås mellem familie-repræsentanten og
ægtemanden og hustruen på et familiegruppeskema i folgende tilfælde:

1. På skemaer, baseret på kilder for 1538 eller den tidligste dato for eksisterende

sogneregistre for det pågældende område.

2. På skemaer, baseret på anetavler fra de britiske øer eller andre kilder som f. eks.

Visitation Pedigrees, Feet of Fine, Inquisifion Post Mortern, Chancery Proceedings,

Manor Court Rolls, Probate Records, the publication of Debbeit, Burke samt andre
angående adelige og andre fornemme familier, (Fordi de fleste af disse optegnelser

er indsendt tidligere, ikke er komplette, og fordi de kun indeholder omtrentlige

oplysninger, som kan variere fra bog til bog, kræves der betydelig tid og arbejde,

hvad der ikke er berettiget, når det drejer sig om optegnelser, hvor man ikke har

fastslået det direkte slægtskab).

Hvis skemaerne er ufuldstændige, f. eks. hvis der mangler datoer,

stednavne o.s.v., kan skemaerne komme tilbage med følgende seddel:

54. We shall be happy to receive this record for clearance of the eligible names for

temple work when the adjuslments have been made. Please leave the notes attached
when you return the record. May we please request that you again I i st your temple
instructions when the record is forwarded to us.

Oversættelse:

54. Vi vil være glade for at modtage delle skema og gøre del klart til tempelarbejde
for de anførte navne, når tilføjelserne er foretaget. Vær så venlig at lade sedlerne
blive siddende, når De sender skemaet tilbage. Vi må ligeledes bede Dem om, at De
igen anfører Deres tempelinstruktioner, når skemaet sendes til os.
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G.U.F.

kalder til stævne *

i Esbjerg *

30. juni - 2. juli *

Vi kalder på d i g , for at du kan komme
Vi har gjort alt for at gøre det til den store

større oplevelse for os alle.

Vi begynder om fredagen med en udflugt c

biveje, derfra til Nr. Nebel-Blåbjerg, hvor v

Vesterhavet, og derefter fortsætter turen ov

Om aftenen er der det store Road Show
Om lørdagen har vi instruktionsmøder, oq
vil der være sportskonkurrencer, og om c

der Guld- og Grønt bal. '<"

Det store højdepunkt på stævnet bliver om
kurrencer og præsentation af det nye valc

f
s

Det afsluttende møde begynder med en M'u

til jer, om det skal blive det, så kom og de

Efter denne oplevelse vil vi høre en tale fr

Vi håber, at alle vil stævne til G.U.F.-stævn
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le til Esbjerg iil G. U.F.-stævnet!
ore oplevelse, men det bliver den allerstørste, hvis d u også er der, for så bliver det en

t gennem den vestjyske natur. Vi starter tra Esbjerg og kører til Varde ad de smukke
r vi spiser vore madpakker, så fortsætter vi til Henne strand, hvor vi tager en dukkert i

over Grærup, Oksbøl og Hjerting ad Strandvejen filbage til Esbjerg.

) w , hvor de forskellige distrikter i missionen vil konkurrere om førsteprisen.

jfl
vi håber, at alle, som har med G. U.F. at gøre, vil være tilstede. Senere på dagen

i aftenen afholdes den store banket, hvor vi samles i festlige omgivelser. Derefter er

m søndagen, hvor vi begynder med præsfedømsmøde for mændene. Så er der talekon-

lc
f
,sprog samt vidnesbyrdmøde.

Musik-Festival, som det uden tvivl bliver en stor oplevelse at overvære, og det ligger op
deltag aktivt i den!

i fra et af medlemmerne i G. U.F. s Hovedbestyrelse samt fra missionspræsidenten.

jvnet i Esbjerg! PÅ GENSYN!
C. U. F.s Hovedbestyrelse
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(-Jenea log isk skuespil

Genealogisk forening i Kobenhavn opførte lørdag den 28. januar

det genealogiske skuespil »Kunne det ske for dig?«

De medvirkende var broder Flemming Hall, broder Jørgen Ljung-

strom, broder Niels Preben Johansen, Hans Solver Andersen og soster

Lis Billeskov Jansen. Instruktion ved soster Lillian Krammer.

Inden forestillingens begyndelse bod distriktspræsident Harry Pe-

tersen på Sondre, Nordre og Amager grenes genealogiske foreningers

vegne velkommen, og lod med nogle ord fortælle, hvor uendelig vig-

tigt det genealogiske arbejde er.

Forsamlingen sang derefter »Jeg ved, på hvem jeg bygger«, akkom-
pagneret af soster Irma Petersen, derefter bøn ved broder Peter L.

Rasmussen.

Ældste Jaek B. Morris gav ved hjælp af en tavle indledningsvis en

god og let forståelig forklaring på tre af frelsesplanens vigtige spørgs-

mål: Hvorfra er vi kommet? Hvorfor er vi her på jorden? og Hvor
går vi hen, når vi forlader denne provestand?

Derefter sang broder Finn Vest Nielsen bag scenen solo »Jeg går,

hvor du sender mig hen, o Gud«.

Derefter gik tæppet op, og det meget gribende og indtrængende

skuespil blev en betagende oplevelse for alle.

De agerende ydede et meget smukt spil, scenen var overordentlig

smukt udstyret og virkede ved de rene midler, der var anvendt.

Om skuespillet må det siges, at det var en tydelig og klar erkendelse

af det genealogiske arbejdes store vigtighed.

Gid det må give sin til kende ved en større aktivitet i vore genealo-

giske foreninger!

Efter at tæppet var faldet, sang broder Finn Vest Nielsen bag scenen

solo »O, min Fader«.

Aftenen sluttede med bon ved soster Sara Dresso.

Der var 138 tilstede. Carl C. C. Winther.
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1 1 Lusik . . .

Mon ikke de fleste af os har en tilbøjelighed til at anvende de sange

i vore møder, som vi er mest vant til og kender bedst? Det er vist en

almindelig menneskelig svaghed at gå uden om bjerget i stedet for

over det, og jeg tror også, at vi undgår de sange, som forekommer os

nye og lidt vanskelige, men når vi har en sangbog med over to hun-

drede forskellige sange, så er det sikkert ikke meningen, at vi skal

anvende de samme tyve eller tredive, men derimod gøre os bekendt

med flere og flere og så anvende dem.

Hvis man sidder i formodet og bestemmer sangene til selve mødet,

vil det i de fleste tilfælde gå sådan, at man vælger de nemmeste, der

er dem, man kender bedst, og det vil igen i de fleste tilfælde sige det

samme lille udvalg om og om igen. Hvis man derimod udarbejder

f. eks. en måneds program ad gangen, kan man gå rent systematisk

til værks og arbejde sig gennem hele bogen, for man igen begynder

forfra, og så tror jeg, det er en meget god ting kun at springe de

sange over, man slet ikke kender, og medtage alle dem, som man ikke

kender alt for godt, og som man måske ikke har sunget siden engang,

da man havde dem som øvelsessange i søndagsskolen.

Måske går det ikke altfor godt første gang, vi bruger disse sange,

men det vil gå bedre næste gang, og snart vil vi have et stort og rigt

udvalg.

Det er naturligt, at dette arbejde tilkommer både dirigent og orga-

nist, og det er dejligt sammen at udarbejde disse planer, og ligeledes

er det godt for disse to sammen at gennemgå sangene, så man er godt

forberedt på den måde hjælper man også til med at skabe ro og

orden i møderne. Hvis grenen og søndagsskolen har forskellig diri-

gent og organist, er det også gavnligt, hvis disse kan arbejde sammen

for at undgå at bruge de samme sange, og begge skulle huske at an-

vende de i søndagsskolen lærte øvelsessange hurtigt efter at de er

lært, thi det, man nylig har tilegnet sig, glemmes let, hvis det ikke

boldes ved lige.

Musik-Hovedbestyrelsen i Område II.

Lilli Christoffersen
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isxvindeli-g II.IÆLPEFORENING

Som alle søstre vil vide fra de nylig afholdte distriktskonferencer,

er Kvindelig Hjælpeforenings ledelse i missionen blevet udbygget,

således at der foruden de to hovedbestyrelser, en for Område I (Aal-

borg, Randers og Aarhus distrikter) og en for Område II (Esbjerg,

Odense og København distrikter), er blevet indsat distriktspræsi-

dentinder for Kvindelig Hjælpeforening i hvert distrikt i missionen.

Den fuldstændige organisation for Kvindelig Hjælpeforening i den
danske mission er herefter folgende:

Præsidentinde:

Søster Florence B. Thorup
Hovedbestyrelse:

Område I

:

Søster Jane Rudholl

Område II:

Soster Sara Dresso

Sekretær:

Soster Mary Kaiser

J) is t rikts ]>ræs ide niinde r :

Aalborg distrikt:

Soster Anna Madsen
Hamlers distrikt:

Soster Huth Marknumn
Aarhus distrikt:

Soster Ester Hjort Nielsen

Esbjerg distrikt:

(endnu ikke indsat)

Odense distrikt:

Soster Esther Klokker Hansen
Rådgiver:

Soster Irene Andersen
Kobenhavn distrikt:

Soster Inger M. Rasmussen

Lokale præsidentinder i (/renene:

Aalborg:

Soster Gerda Pedersen

Aarhus:

Soster Berthe Th. Lund
Amager:
Soster linjer M. Rasmussen
Bornholm:

Soster Esther Nielsen

Esbjerg:

Soster Inger Nielsen

Fredericia:

Søster Meta Dybvang

Frederikshavn

:

Soster Alva Kristensen

Helsingør:

Soster Ingeborg Jensen

Herning:

Soster Anna Christensen

Hjørring:

Soster Hosa Pedersen

Horsens:

Søster Andrea Nielsen

Kobenhavn Nordre Gren:

Søster Anni Linden

Kobenhavn Sondre Gren:

Soster Ellen Rasmussen

Odense:

Soster Esther Klokker Hansen

Randers:

Soster Abild Kristensen

Silkeborg:

Soster Astrid Bruun

Skive:

Søster Maren Larsen

Slagelse:

Søster Alfrida Johansen

Svendborg:

Soster Dagny Hansen

Vejle:

Soster Nathalie Hansen
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„Fremad mod et bedre liv

Ved Kvindelig Hjælpeforenings møde søndag morgen under de ny-

lig afholdte vinterkonfereneer holdt søster Florence B. Thorup på
dansk følgende tale til søstrene:

Kære søstre!

Jeg er meget glad for at være her i dag og sammen med Dem nyde
denne vidunderlige konference. Jeg er sikker på, at efter at vi har

hørt dette program i dag, har vi alle en bedre forståelse af Kvindelig

Hjælpeforening og kan bedre glæde os over den. Jeg beder, at Her-

rens Ånd må være med mig i de få minutter jeg skal tale til Dem, og

at De må kunne forstå, hvad jeg siger.

I år har vi et nyt spørgsmål, vi skal udfylde på vore månedsrap-
porter. Det spørgsmål, der stilles, er: Hvor mange funktionærer og

lærerinder overværede 75 procent eller flere af nadvermøderne i

denne måned? — Hvis De er funktionær eller lærerinde, undrer De
Dem måske over, hvorfor nogen ønsker at vide, om De har overværet

et møde. De tænker måske: »Jeg er ikke forpligtet til at overvære
noget møde i Kirken, hvis jeg ikke ønsker det, hvorfor skal jeg svare

nogen på det?«

Jeg skal prøve på at besvare dette spørgsmål, ikke blot for funk-

tionærerne og lærerinderne, men for alle medlemmer af Kvindelig

Hjælpeforening.

Når vi, som medlemmer af Guds sande Kirke, stræber efter at gå

fremad mod et bedre liv, må vi få de åndelige velsignelser, som det at

overvære et nadvermøde giver.

I Lære og Pagter, afsnit 59, vers 9, står der: »Og for at du kan

holde dig fuldstændig uplettet af verden, skal du gå til bedehuset og

ofre dine sakramenter på min hellige dag.«

Er der nogen sand sidste dages hellig, som ikke ville bryde sig om
at holde sig uplettet af verden? Er der nogen fader eller moder i Kir-

ken, som ikke ville bryde sig om, at deres børn skulle holde sig uplet-

tet af verden? Hvad kan vi give vore børn eller os selv, som er større

end denne forjættelse fra Herren? Jesus sagde:

»Thi hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, der er jeg midt

iblandt dem.« (Matt. 18:20).

Hvis et menneske opmærksomt og ærbødigt vil nyde nadveren, er

Herren tilstede, og gennem den Helligånds kraft vil de vinde åndelig

styrke, som vil hjælpe dem til at møde ugens prøvelser.

Hvilket vidunderligt privilegium er det at være i stand til at forny

vore pagter med vor himmelske Fader hver uge. Hvis vi nyder nad-

veren med den rette ånd, vil vi ikke have dårlige følelser over for vore
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medmennesker, men i vort hjerte have tilgivelse og forståelse over

for hinanden. Vi vil være .ærlige og oprigtige i vor omgang med vore

medmennesker, vore tanker vil vende sig mod vor himmelske Faders

godhed, og i ydmyghed og taknemmelighed vil vi tænke på det store

offer, han bragte os. Nadvermodet er i sandhed en tid, hvor vi

skulle dyrke Gud. I den time kan vi fjerne ugens problemer og kampe
fra vort sind, og når vi lytter til talernes ord, bliver vort vidnesbyrd

styrket. Vi opnår en større kundskab og bedre forståelse af evangeliet.

Og vi forlader nadvermodet som en bedre, mere stålsat sidste dages

hellig søster. Jeg tror ikke, der findes noget mere vigtigt, hvis vi skal

finde den glæde, fred og lykke, som evangeliet bar at give, end <\vn

skik at overvare nadvermodet. Kirken har ret til at vente det af sine

ledere, fordi Herren har befalet det.

Må vi være klar over betydningen af disse ting, og stræbe efter al

blive mere trofaste i dette kald. beder jeg i Jesu Kristi navn. Amen.

Florence B. Thorup.

RANDERS overtaget, og de blev enige om al

„ • j t u- i t : komme. - Vi fik desværre ikke at
Kvindelig Hjælpeforening i

,, , ,, , ,, , , „ , o vide, hvordan dette mode forlob.
Kanders afholdt mandag den 13.

ri n i i , e„ t i „„.. Sa spdlede vor organist et pot-
februar en vellykket fastelavns-

. ,

B _„ ,; .

pourri på klaveret, og Ellen Dali-

lin og Jette Markmann sang en
fest.

Vi indledte med sangen >Vi
, . f i „ u i

bile sang for os; derpå sang so
glædes og frydes« og bon ved so- &

*
ster Eva Christensen, søster Aase

Dahl in og søster Ruth Markmann
»I skoven skulle være gilde«, og

ster Petrine Nielsen.

Underholdningen begyndte med
en sketch, skrevet af søster In-

„ ,,, , T r. , ^ , søster Inger Grøn akkompagnere-
ger Gron, »Slubre-Kjesten«. Den ° l °

.,, , c . t n de med forskelligt fuglekvidder,
spilledes at soster Inger Grøn, »o

i, , • xt- i „ .i... igt'n kom de tre søstre pa sce-
søster Petrine Nielsen og søster ° *

.,., , ., , T . u ii i
lien og foreviste en hestedressur

Abild Kristensen. Den handlede f
, , , , e fra »Cirkus Buster«, det var me-

Din tre damer, der sad om kat-
- , j . „ . 14 , get morsomt, og tilskuerne klap-
lebordet og talte sammen om, at & » ° '

i \ i i ii k ~ f .~ pede og morede sig dejligt.
den ene havde halt besøg af to n & j s

TA ,
Efter underholdningen blev der

inormonniissionærer. De to andre rt

, .
,

.
. „ serveret kakao og dejlige hjem-

damer blev enige om. at nu var ° J ° J

mebagte boller og kager. Søster

Ruth Markmann velsignede ma-
Kjesten da blevet fortabt, når

hun ville tillade, at sådan et par
. .

,
. , .., , , den, øg vi hyggede os i binan-

missionærer kom ind til hende. "
- Bft

.

Hun inviterede damerne til al

komme ben næste gang, missio-

nærerne kom; først var de nu

ikke rigtig godt tilpas ved det,

dens selskab en tid.

Vi sluttede med »Der er et yn-

digt land > og bon ved søster Niel-

sine Andersen. Der var 22 til-

liicn deres nysgerrighed fik dog '

e t- V.N.A.
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SØNDAGSSKOLEN

Andante Le ROY J. ROBERTSON

£Ei f^rf^

*3

Nadververs for marts: For Senior Søndagsskolen:

»A/en nu er Kristus opstået fra de døde som en Førstegrøde af de

hensovede.« (I. Kor. 15:20).

For Junior Søndagsskolen

:

»Jesus sagde: Du skal elske din næste som dig selv.« (Matt. 22:39).

P #é m

^ ±=± j^l ^

Søndagsskolesang for marts 1961:

»Vi råbe til dig, Herre stor«. (Nr. 162 i den nye sangbog).

Søndagsskolesang for april 1961:

»Ved tanken på min Frelser kær«. (Nr. 3 i den nye sangbog).

Da vi første gang borte vor Kirkes ledere udtale, at nu skulle folkene

i Europa være særlig modtagelige for at høre Guds ord og forstå evan-

geliet og lade sig døbe ind til Kirken, da tror jeg nok, at vi tænkte:

Er vi beredt til at modtage dem? Og er vi rede og beredt til at lære

og undervise dem i evangeliet, og er vi villige til at leve evangeliet

således, at vi ved vor levevis og vort eksempel er i stand til at kunne
få andre til at fole trang til at leve efter Guds bud?

Vi som Søndagsskolens ledelse og funktionærer bar fået den aller-

bedste tid til afholdelse af vore møder; lad os da vise, at vi vil ud-

nytte denne gode tid til god undervisning i evangeliet og Kirkens

lære, således at vi ved vort eksempel må være dem, der gør det vi el-

kablet til at gøre.

Husk, kære medarbejder, at så længe dét er dig, der indtager denne
stilling i Kirken, er du særlig kaldet til delte arbejde, men læg vel
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mærke til, som der står skrevet, at den lade skal ikke agtes værdig at

stå i sit kald.

Lad os tænke alvorligt over vort arbejde og altid vide, at det er et

kald fra Gud, og han siger, at »jeg, Herren, er bundet, når I gør, hvad
jeg siger, men når I ikke gør, hvad jeg siger, da har I intet løfte«.

Må dette anspore os i Søndagsskolen til at gøre vort bedste.

Anton Falden

Søndagsskolens Hovedbestyrelse i Område I.

cJiRIIHARl

Vi har en sang i Kirkens sang-

bog, som handler om den gode

hyrde, der våger over fårene. Han
elsker hvert lam i sin fold, han

forer dem varsomt hjem og skær-

mer dem mod fare og vold, han

lofter dem op, når de falder i grøf-

ten, bærer dem hjem og vasker

deres sår. Stor er hans omsorg for

dem, kærligt sørger han for hver

eneste en. Nogle er vandret fra

folden, men han søger efter dem
og fører dem lykkeligt hjem og
frelser dem ved sin kærligheds

magt.

Siden september 1959 er der

gået 58.297 børn tabt for Prima-
ry, børn nok til at fylde taber-

naklet i Salt Lake City seks gan-
fre '

Vor himmelske Fader har sagt,

at det er hans vilje, at ikke et

eneste af disse små børn skulle

gå tabt. Det er vor pligt både som
forældre og som funktionærer i

Primary at sørge for, at vor him-
melske Faders vilje bliver efter-

fulgt. Der er ingen tvivl om, at

hvis et barn var ladt alene i øde-

marken, sulten og frysende, ville

vi ikke lade barnet do, men go-

re alt for al redde det. Dengang
Herren sagde, at det er vor him-

melske Faders vilje med hensyn
til de små, mente han ikke den

fysiske død, men den åndelige.

Hvert barn er meget betydnings-

fuldt og meget værdifuldt, vi har

ingen ret til at sløse med deres

åndelige udvikling, hverken i

hjemmet eller i Kirken.

Kære sidste dages hellige for-

ældre, gor alt for at jeres børn
kan komme til Primary. Kære
Primary funktionærer, gør alt

hvad I kan for de børn, som bli-

ver betroet til jer. Det er lærer-

inden, som er hyrden, der vå-

ger over sine lam, som hjælper

og vejleder børnene og lærer dem
evangeliets principper, og som
ved sin kærligheds magt henter

dem tilbage, når de af en eller

anden grund ikke vil komme me-
re i Primary.

Må Herren velsigne Primary,

så der må komme fremgang.

Anastasia Valenliner

Primary Hovedbestyrelse

Område II
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ItS møde i Fredericia grren

For nogen tid siden opfordrede

missionspræsidentskabet Kirkens

medlemmer til at arrangere hus-

moder og at invitere venner og

bekendte til disse møder, så at

missionærerne kunne få lejlighed

til at bringe aftaler i stand med
de mennesker, som tog imod invi-

tationerne.

Det viste sig hurtigt, at det var

meget vanskeligt at arrangere den

slags møder i Fredericia, men for

i hvert tilfælde at gøre noget, blev

der arrangeret et »Åbent Hus«

møde i kirkesalen, så at alle gre-

nens medlemmer kunne få en

chance til at invitere deres ven-

ner.

Dette møde fandt sted tirsdag

d. 10. januar kl. 19,30. Mødet blev

ledet af grenspræsident Knud
Palle Blønd, der bød velkommen
og forklarede, at dette mødes sær-

lige hensigt var, at byens indbyg-

gere skulle have lejlighed til at

lære mormonerne at kende, som
de virkelig er, og ikke som de of-

te fejlagtigt fremstilles i aviser og

radio.

Efter sangen »Jorden med sit

blomsterflor« åbnede broder Bert

Sams med bøn, og derefter hørte

vi fra aftenens første taler. Det

var broder Niels Holger Klausen,

der talte om Søndagsskolen og

pointerede, at denne organisation

både er for børn og voksne.

Næste taler var ældste Stewart

L. Gudmundsen, der talte om sin

kaldelse som missionær og om det

budskab, som missionærerne brin-

ger til mennesker over hele jor-

den.

Næste del på programmet var

en klaversolo af ældste Robert

L. Clark, der spillede en vidun-

derlig komposition bygget over

melodien til »O, min Fader«.

Der var derefter endnu to tale-

re på programmet. Først talte sø-

ster Jytte J. D. Rasmussen for

Kvindelig Hjælpeforening og

nævnte bl. a., at denne organisa-

tion blev stiftet af kærlighed.

Aftenens sidste taler var grens-

præsident Knud Palle Blond, der

udtalte, at vi mormoner lærer, at

menneskene er her på jorden for at

nyde glæde. Broder Blønd talte

om glæden ved at tjene andre, og

om hvorledes vi kan tage vor re-

ligion med os i hverdagen.

Slutningssangen var »Nærmere

Gud til dig«, og broder Dan Sams

sluttede med bøn.

Efter mødet serveredes der for-

friskninger, og der var lejlighed

til fri diskussion. Tilstede var der

19 medlemmer, 5 besøgende og

4 missionærer. Det var grenspræ-

sidentskabets absolutte mening,

at mødet havde været opbyggen-

de for såvel medlemmer som un-

dersøgere. Det viste sig også se-

nere, at mødet havde været gavn-

ligt for missionærernes arbejde i

Fredericia, og der vil derfor bli-

ve arrangeret lignende møder
igen.

K. A.
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Tempelrejsen 1961

Vi opfordrer indtrængende alle de søskende, som påtænker at

rejse til templet i år og som endnu ikke har indsendt den i sidste

nummer af Stjernen indlagte tilmeldelsesblanket, om aldeles om-
gående at indsende den i udfyldt stand, da vi ikke kan planlægge
rejsen til Schweiz, for vi ved, hvor mange der onsker at benytte de
respektive befordringsmidler.

Vi vil arbejde i templet i dagene 20. juli til og med 1. august, og

rejsen til Schweiz vil foregå pr. tog, bus eller flyvemaskine, hvis til-

strækkelig mange melder sig til de enkelte befordringsmidler.

Busturen kræver mindst 30 deltagere, og da dette tal endnu ikke

er nået, beder vi specielt søskende, der kunne ønske at rejse pr. bus,

om snarest at melde sig. Bussen vil formentlig starte fra Danmark
mandag den 24. juli og hjemkomsten finde sted fredag den 4. august.

Togrejsen er allerede sikret med et tilstrækkeligt antal deltagere.

Flyveturen er lidt problematisk, idet det først kan afgøres ca. 1

måned for afrejsen, om det antal pladser, vi ønsker, kan skaffes. De,

der har tilmeldt sig til flyveturen, må indstille sig på, at de eventuelt

må rejse med toget i stedet for.

Men altså: Tilmeldelsesblanketten bedes venligst indsendt om-

gående. Vi gør opmærksom på, at denne tilmeldelse kun er foreløbig

og ikke bindende. Nærmere oplysninger om rejsen og bindende ind-

meldelsesblanket vil senere fremkomme.

k it i i»<*i i ic i ic \ i * budskab

BESKYT HJEMMET MOD UANSTÆNDIGHED

Der er en voksende ængstelse i (luds hellige. Profeten Joseph

verden angående muligheden af Smith og Sidney Rigdon så i et

endnu en verdenskonflikt. Hvad syn Satans uddrivelse fra himlen,

de fleste folk imidlertid ikke er Herren befalede dem at nedskri-

klare over, er, a| vi allerede er ve, hvad de så, og følgende er en

indviklet i en kam]), ikke en kamp del af del, de berettede:

hvor liv og ejendom ødelægges, »Derfor forer han krig mod
men en kamp, som drejer sig om (luds bellige og belejrer dem på

noget langt mere dyrebari - tabel alle sider.

;if menneskelige sjæle. Siden den Og vi så et syn af deres lidel-

dag, da Satan blev kastel ud af ser, mod hvem han førte krig og
himlen, har han været i krig med overvandt... .« (L. & P. 76:29-30).
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En af Satans mest ondskabs-

fulde måder at angribe på, har

været på menneskets sind. Han
ved, vi tænker dårligt, før vi be-

går noget ondt, så han forsøger at

forlede os på forskellige måder.

Han frister os til at læse smudsi-

ge ting, der findes i ugeblade og

som ægger begæret, og at se på
ophidsende billeder og film og an-

dre forskellige slags publikatio-

ner, udgivet af rænkefulde men-
nesker. Den vidtomspændende
udbredelse, som disse smudsige

materialer har, er en voksende
trussel, som truer med at under-

minere den indflydelse, som kul-

turen, dannelsen og den åndelige

vækst har.

Så alvorligt er dette onde, at

lovgivningsmagten i byer, amter

og stater er blevet opfordret til

at vedtage kontrolmidler til at be-

grænse udbredelsen af pornogra-

fisk kunst og litteratur. Satan og
hans styrker har samlet sig, idet

de søger at få lovene modificeret

og at liberalisere definitionen på
begrebet pornografi. I altfor man-
ge tilfælde regulerer loven, men
den forbyder ikke produktionen
af disse smudsige materialer. Uan-
set statutter, forordninger, retssa-

ger og love, vil dette materiale

stadig finde vej til at blive sat i

omløb. Forældrene bør beskytte

deres hjem mod en sådan indtræn-

gen. De bør kende deres børns

læsevaner og fremfor alt lære dem
farerne ved at læse smudsig litte-

ratur. Når uanstændigheder og

slibrigheder een gang har fæstnet

sig i sindet, lænker de deres ofre.

Det er som en hunger, der aldrig

tilfredsstilles. Kun med den yder-

ste vanskelighed kan man befri

sig for at hengive sig til den slags.

Da Herren befalede de hellige at

rense sig og samles i Zion, sagde

han:

»Gå ud fra Babylon. Vær rene,

I som bærer Herrens kar.« (L. &
P. 133:5).

At gå ud fra Babylon vil sige,

at komme ud af verden ved at hø-

re op med at hengive sig til dens

syndefulde vaner og afstå fra at

tage del i dens ondskab.

Lad os undertrykke uanstæn-

dighedens last ved aldrig at lade

den blive en del af vort liv, og

lad os hjælpe dens ofre til at over-

vinde den og beskytte de uskyldi-

ge fra at komme i kontakt med
den.

CSorarskonferencerne K)6l

afholdes til følgende tider:

Aalborg distrikt 22. og 23. april

Banders distrikt 29. og 30. april

Aarhus distrikt 6. og 7. maj
Esbjerg distrikt 13. og 14. maj
Odense distrikt 20. og 21. maj
København distrikt 27. og 28. maj
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KREDSLÆ IM ItlXDIItMS budskab

»Mormons Bog og den hellige

skrift er givet jer af mig til jeres

belæring........ (L. & P. 33:1(5).

Formål:

At vise, at kun ved at studere

og kende skrifterne og virkelig-

gere dem i vort liv kan vi få

gavn af Herrens belæringer.

Herren har erklæret, at Han har

bevaret skrifterne til vor inspira-

tion. Betragter vi den forunderli-

ge måde, skrifterne kom frem på,

og hvorledes de er blevet beskyt-

tet gennem hele Kirkens historie,

ser vi, at Herrens hånd altid er

med i det, det er Ham, der står

bagved den kendsgerning, at de

er blevet bevaret.

Virkeligheden heraf kan særlig

ses ved den måde, hvorpå Mor-

mons Bog blev skrevet og opbeva-

ret. Da Nephi og hans tre brødre

blev sendt tilbage til Jerusalem for

at få fat i messingpladerne, som
Laban havde i forvaring, stødte de

på næsten uoverstigelige vanske-

ligheder. Stillet overfor disse van-

skeligheder var 'le lige ved at gi-

ve o]). Imidlertid overbeviste Ne-

phi, som var inspireret af Her-

ren, sine brødre om, at de måtte

holde ud. Han vidste, a| det var

Guds visdom, at de skulle få fat i

disse plader, så de hellige profe-

ters lærdomme kunne blive beva-

ret i il denne og kommende gene-

rationer. Med Herrens hjælp fik

de da også fat i pladerne. De ne-

phitiske profeter opbevarede dem
og skrev deres egne beretninger

på guldplader, og hele denne sam-

ling plader blev på mirakulos må-

de bevaret, så de kunne komme
frem i de sidste dage, som Her-

ren forudsagde.

Mormons Bogs plader blev be-

varet af inspirerede mænd, sikønt

mange af dem ikke vidste, hvor-

for de bevarede dem. Da Nephi
fik befaling til at lave to sæt pla-

der, sagde han

:

»Derfor har Herrens befalet

mig at lave disse plader for ham
i hans vise øjemed, som jeg ikke

kender til.« (1. Nephi 9:5).

Een klog hensigt kom tydeligt

frem, da Profeten Joseph Smith

fik befaling fra Herren til at bru-

ge de små Nephi-plader, da han
skulle oversætte den del af de ne-

phitiske beretninger, som gik tabt

for Martin Harris. (Se L. og P.

10:3S-W).

Den store profet Mormon, han
som forkortede Mormons Bog,

som var den, der opbevarede alle

de beskrevne plader, som var gået

i arv fra forfædrene, passede på
dem i fuld forståelse af deres vir-

kelige betydning. Han vidste, at

når han gjorde det, fulgte han
Herrens befalinger. (Se »Mor-

mons Ord« 6-7).

Mormons søn, Moroni, som for-

kortede Ethers Bog, vidste også,

at Mormons Bog ville blive beva-

ret til underretning for fremtidi-

ge generalioner. Han sagde:

» thi de skal komme frem

af jorden ved Herrens hånd, og

ingen kan forhindre det; og de

skal komme frem på en dag, da
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der vil blive sagt, at undere er

ophørt; og de skal komme frem,

som om nogen talte fra de døde.«

(Mormon 8:26).

Profeten Joseph Smith beskrev

[Mormons Bog således: » den

mest korrekte bog på jorden og

nøglen til vor religion, og et men-
neske vil komme nærmere til Gud
ved at holde sig til dens forskrif-

ter end ved at følge nogen anden
bog.« (Kirkens Historie 4:461).

Biblen er en samling af 66

boger, som beskriver Guds hand-

lemåde med menneskene på den

østlige halvkugle. Dette store

skrift er kommet til os gennem
mange oversættelser, og det er

Guds ord, for så vidt det er rig-

tigt oversat.

Den Kostelige Perle, et andet af

vore standardskrifter, indeholder

Mose lærdomme og skrifter, som
de er blevet åbenbaret til Profe-

ten Joseph Smith, og Abrahams

skrifter, som på en mirakuløs må-

de kom i hænderne på profeten

og blev oversat af ham ved gud-

dommelig hjælp.

Lære og Pagter er vort eneste

helt nye skrift. Det er en samling

af åbenbaringer, som er bestemt

til at lede os, og som Herren har

givet os gennem Profeten Joseph

Smith.

Om dette skrift har præsident

Wilford Woodruf f sagt: » Bi-

belen, Mormons Bog og Lære og

Pagter indeholder det evige livs

ord til denne slægt, og de vil på
dommens dag vidne mod dem,

som fornægtede dem.« (Journal

of Discourses 22:335).

De hellige skrifter er i sandhed

blevet givet os af Herren til vor

belæring. Alligevel kan hensigten

med dem ikke fuldføres - den at

lede os gennem livet - med mindre
vi studerer dem og efterlever be-

læringerne deri.

Ur

Nyt fra U.S.A.: Tidligere mis-

sionær i den danske mission,

Kenneth Anderson, og hustru Ma-
rion Als Anderson, tidligere Kø-
benhavn, sender fra deres hjem
i American Fork, Utah, de bed-

ste hilsener til søskende og ven-

ner i Danmark med meddelelse

om, at de den 30. januar har fået

en datter, som har fået navnet

Heidi Anderson. Stjernen ønsker

hjertelig til lykke!

Bryllup i U.S.A.: Tidligere mis-

sionær i den danske mission, Al-

len Eliason, og tidligere missio-

nær, Inge Andersen fra Banders,

viedes den 2. december i Salt

Lake Templet. Stjernen ønsker

hjertelig til lykke!

Bryllup i U.S.A.: Tidligere mis-

sionær i den danske mission, Don
Paul Jenkins, viedes den 17. fe-

bruar i Logan Templet til Marie

Prescott. Stjernen ønsker hjerte-

lig til lykke!
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FØDSELSDAGE:

Odense: Den 18. marts fylder

soster Anna Marie Jensen 70 år.

Hjertelig til lykke!

Kobenhavn Søndre Gren: Den 19.

marts fylder soster Carla Nielsen,

P. G. Ramms Allé 71, 65 år. Hjer-

telig til lykke!

Den 22. marts fylder broder
Edmund Axel Karl Nielsen, Bu-
lowsvej 36 A, 75 år. Hjertelig til

lykke!

Silkeborg: Den 29. marts fylder

broder Benned Holden Jørgensen

70 år. Hjertelig til lykke!

Dåb:

Esbjerg: 10. december:
Anette Solveig Arendahl
Andreasen Asmussen

21

.

januar:

Anita Inge Abrahamsen

Fredericia: 20. november:
Jan Klausen
14. januar:

Margrethe Franck
Arno Franck

Odense: 22. januar:

Steffen Skov

Horsens: 21. januar:

Albin Rodkjær Hansen

Aarhus: 13. januar:

Rosa Pedersen
Joan Marie Pedersen

Kobenhavn Søndre Gren:
31. december:
Dan Sparwath Auerbach
20. januar:

Kaja Rachel Kjolby
22. januar:

Karsten Juel Nielsen
26. januar:

Carlo Hansen

Lilian Dalsted

27. januar:

Gyda Valborg Florentine

Poulsen
28. januar:

Lone Eliza Eljen

Rasmussen
30. januar:

Jonna Jytte Kristensen

Esther Maria Axelbo

Døbt af: Håndspålæggelse af:

Broder Broder
Anders Henry Jensen Johannes A. Sørensen

Ældste Norman R. Crump Ældste Norman R. Crump

Broder Broder
Niels Holger Klausen Niels Holger Klausen

Ældste
Ældste Grant Bischoff Stewart Gudmundsen
Ældste Grant Bischoff Stewart Gudmundsen

Ældste James P. Leth Ældste Terry N. Lee

Ældste
Ældste Bruce C. Watts Gordon L. Hansen

Ældste
Ældste Stanley Hansen David K. Sorensen
Ældste Stanley Hansen Ældste Walter Ekins

Broder Egon Auerbach

Ældste Dale T. Hougard
Broder
Harry K. Hvistendahl

Ældste Larry D. Knudsen
Ældste
Gary N. Sorensen

Ældste John Blake

Ældste Blaine Ashby

Ældste Merrill H. Olson

Ældste Merrill H. Olson

Ældste Merrill H. Olson

Ældste Gary N. Sorensen

Ældste Gary N. Sorensen

Ældste Charles W. Lamb Ældste M. David Jensen

Ældste Merrill H. Olson
Ældste Lloyd B. Larsen

Ældste Larry D. Knudsen
Ældste Lochiel Platter
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Dåb: Døbt af: Håndspålæggelse af:

4. februar:

Esther Viola Hansen Ældste Clifford Goff Ældste John Holton
5. februar:

Preben Flemming Madsen Ældste Carl C. Nielsen Ældste Gary N. Sorensen

Amager: 14. januar:

Ambrosius Bøge Ældste Hal Andersen Ældste Douglas Labrum
22. januar:

Mogens Sehested-Nielsen Ældste Niel Anderson Ældste Niel Anderson
28. januar:

Hallbjørg Hermansen Ældste Douglas Labrum Ældste Hal Andersen

København Nordre Gren:
8. januar:

Bodil Lillian Jensen Ældste Roger Olsen Ældste John Price

22. januar:

Hanna Ina Møller Broder Jørgen Nielsen Broder Arthur Nielsen

24. januar:

Regnar Andersen Ældste DeVon Dennison Ældste Wayne Jakobsen
28. januar:

Richard Henry Vicoy Ældste
Hartvigsen Dennis Christensen Ældste Wayne Jakobsen

Kirstine Jensine Kristiane

Hartvigsen Ældste DeVon Dennison Ældste DeVon Dennison
2. februar:

Jens Tage Nørregaard
Jensen Broder Arnold Koster Broder Arnold Koster

Theodora Sofia Nielsen Ældste Monte Nelson Ældste Eldon Golightly

3. februar:

Anna Egenfeldt-Nielsen Ældste Jack B. Morris Ældste Jack B. Morris

Bornholm: 22. januar:

Bendi Lillian Jensen
Kaalby Ældste Boyd H. Mordue Ældste George M. Hoge

Hjørring: 19. januar: Ældste
Erik Nielsen Stanley Q. Johnson Ældste John R. Larsen

Ældste
Birthe Nielsen Ældste John R. Larsen Stanley Q. Johnson

Frederikshavn: 22. januar:

Irika Bahl Schubert Ældste
Andersen Stanley Q. Johnson Ældste John R. Larsen

Ældste Ældste
Inga Holm Larsen Terry C. Sorensen Vagn-Oluf Andersen
Conni Birthe Nielsen Broder Tage Holm Larsen Broder Jens Holm Larsen

Aalborg: 1. februar:

Leo Hegner Raneau Ældste Val G. Rohde Ældste Bjarne P. Olsen

Randers: 28. januar: Ældste
Ellen Margrethe Dahlin Christian Johansen Broder Henry C. Haupt

Ældste Ældste
Aase Signe Laursen Christian Johansen Christian Johansen
4. februar: Ældste
Birthe Puggaard Hansen Christian Johansen Ældste Wayne Stoker
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Bemærk: Meddelelser og billeder, der ønskes optaget i næste
nummer af Stjernen, skal indsendes inden den 5. ds„ og bedes
sendt direkte til Stjernens kontor, ikke sammen med rapporter
el. lign. til missionskontoret eller organisationerne.

NB. Indsend ikke originalfilm, men kun aftryk.

Ordinationer: Til:

Amager: 20. november:
Henning Schou Jørgensen Diakon
15. januar:

Frode Eigil John Nielsen Lærer
Henning Schou Jørgensen Lærer
Ejnar Nielsen Diakon

Kobenhavn Nordre Gren:
11. december:
Vagn Thorvald Roder Præst

8. januar:

Villiam Thorvald
Søndergren Præst

15. januar:

Bendt Arendt Bernhard
Frederiksen Lærer

Niels Carl Adolf Nielsen Diakon
22. januar:

Hans Christian Nielsen Diakon

Esbjerg: 13. november:
Jens Ole Byskov Hansen Diakon

Søren Buur Knudsen Diakon
Arne Petersen Diakon
Theodor Johannes Hein
Jørgensen Lærer

Hans Otto Ilskov Nielsen Præst

Frank Evan Sørensen Ældste

Herning: 18. december:
Henning Kiilerich

Frederiksen Diakon

Aarhus: 1. februar:

Willy Hjalmar Nielsen Præst
Poul Henning Hansen Præst
5. februar:

Kaj Edmund Lykke Jensen Lærer
Asger Thomassen

Neergaard Lærer

Willy Hjalmar Nielsen Ældste

Hans Hjort Rode Nielsen Ældste

Ordineret af:

Broder Harry Petersen

Broder Peter L. Rasmussen
Broder Bent Mouritzen
Broder
Aage Francke Pedersen

Broder Knud Hentzen

Broder Arnold Koster

Broder Arnold Koster

Broder Jørgen Ringheim

Broder Felix Hasbo

Ældste Gary Petersen

Broder
Verner Buur Knudsen
Broder Aage Hansen

Broder Aage Hansen
Broder Ejnar Nielsen

Missionspræsident
Levi B. Thorup

Ældste Darrel G. Gamble

Ældste Waldemar Jensen
Broder Hans H. Nielsen

Broder Arthur Haun

Broder Henning Hyldgård
Missionspræsident
Levi B. Thorup
Missionspræsident
Levi B. Thorup
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Ordinationer:

Silkeborg: 5. februar:

Vagn Ole Darre

Odense: 4. september:
Ewald Erhard Jensen
22. januar:

Mogens Klokker Hansen

Fredericia: 22. januar:

Arno Franck

Svendborg: 29. januar:

Peder Henry Clausen

Til: Ordineret af:

Broder
Præst Frode Holst Sørensen

Diakon Broder Børge Høvsgaard
Broder

Lærer Chr. Klokker Hansen

Broder
Diakon Knud Bent Andersen

Broder
Diakon Chr. Klokker Hansen

DØDSFALD

Aalborg: Den 2. december 1960 døde søster Marie Godine Petrea Ka-

roline Gerlach, 65 år gammel. Æret være søster Gerlachs minde!

Aarhus: Den 5. januar døde broder Hans Julius Madsen, 81 år gam-

mel. Æret være broder Madsens minde!

København Søndre Oren: Den 31. januar døde søster Eleonora Kristine

Ottilia Farcinsen, 67 år gammel. Æret være søster Farcinsens minde!

Missionærforflyttelser:

Duane Smith
Dennis Evans
Robert Clark

Don Viggo Taylor

Louis Kirby
Douglas Labrum
Dee L. Johnson
Larry McClurg
Dennis Q. Taylor

James P. Leth

Dato: Fra: Til:

3. februar Aabenraa Læsø
3. februar Odense Rødovre
3. februar Fredericia Aabenraa
3. februar Fredericia Læsø
4. februar Valby Missionskonforet

4. februar Amager Viborg
4. februar Kolding Viborg
4. februar Esbjerg Kolding

10. februar Vejle Haderslev
10. februar Vejle Haderslev

MISSIONÆRANKOMSTER:

Med S.A.S. fra New York er følgende missionærer ankommet til

den danske mission:

2. februar: Shirt Don Shepherd fra Spanish Fork, Utah, beskikket

til at arbejde i Odense.

Gary Gibbons fra Lewiston, Utah, beskikket til at arbejde i Esbjerg.

Dennis K. Brown fra Salt Lake City, Utah, beskikket til at arbejde

i Amager gren.

14. februar: Kieth Walker Merrill fra Farmington, Utah, beskikket

til at arbejde i Holbæk.
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Shirt D. Shepherd Gary Gibbons

mgm

Dennis K. Brown Kieth \V. Merrill

MISSIONÆRAFLØSNINGER

Følgende missionærer er blevet hæderlig afløst fra deres arbejde

i den danske mission:

16. februar: Blaine Ashbij fra Spanish Fork, Utah, efter sidst at

have arbejdet i Kalundborg.

Andrew J. Lassen fra Tooele, Utah, efter sidst at have arbejdet på
missionskon toret.

Blaine Ashby Andrew J. Lassen


